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  Geldof is al meer dan 20 jaar 
actief in de recyclage van afvalhout. 
Dankzij onze innovatieve technieken 
wordt 99% van alle aangevoerde  
houtafval omgezet in houtsnippers 
voor hergebruik als brandstof bij 
groene energieopwekking, als 
grondstof  ter vervanging van 
vers hout in productie en andere 
toepassingen. Op die manier levert 
Geldof een CO2- neutraal product 
en helpt de organisatie de kap van 
vers hout te beperken. 



Wij willen met dit eerste duurzaamheids- 
rapport onze verwezenlijkingen tot op 
heden en onze doelstellingen voor de 
komende jaren duidelijk meedelen en 
hiermee ook de verdere evolutie van 
ons bedrijf tot een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming ondersteunen.

Door afvalhout te recycleren leveren we een 
rechtstreekse bijdrage aan een beter milieu. 
Dankzij onze gerecycleerde houtsnippers 
kunnen bedrijven immers op een CO2- 
neutrale manier energie produceren. 
Producenten van houtgebaseerde 
materialen kunnen ze gebruiken in hun 
productieproces en beperken zo de kap 
van vers hout. Enzovoort.

Los daarvan willen we een voorbeeldrol  
opnemen door zelf ook op een 
maatschappelijk verantwoorde manier 
te ondernemen. Zo investeren we in 
energievriendelijke productietechnieken, 
milieuvriendelijke motoren voor onze 
vrachtwagens en veiligheid van onze 
medewerkers.

De volgende jaren zullen we op die 
ingeslagen weg voortbouwen. We 
onderzoeken de mogelijkheid om zelf 
gerecycleerde houtsnippers verticaal te 
integreren in de productie van materialen 
en energie. Hierbij kunnen we nog 
meer negatieve factoren vermijden, 
zoals de uitstoot van CO2, het aantal 
transportkilometers, energieverbruik, en 
meer. In de komende tijd zullen we ook 
werk maken van een kwaliteitsmanagment-
systeem om aan alle klanten, leveranciers 
en andere belanghebbenden duidelijk te 
stellen dat we de hoogste standaard in 
houtrecyclage waard zijn.

We streven ernaar om elke twee jaar te 
rapporteren over onze duurzaamheids- 
inspanningen. Op die manier willen we 
onze buurtbewoners, klanten en andere 
belanghebbenden duidelijk maken dat 
Geldof bijdraagt aan een duurzame 
Belgische maatschappij. En hopelijk 
ook hen inspireren om hun steentje bij 
te dragen.

Ons milieu is hout waard
 
Bij GELDOF P. NV recycleren we post-consumer houtafval. We geven dus continu nieuw 
leven aan afvalstoffen die anders zouden verdwijnen in afvalverbrandingsinstallaties of 
stortplaatsen. Onze recyclageactiviteit op zich, vinden we echter niet voldoende om als 
maatschappelijk verantwoorde onderneming door het leven te gaan. We willen verder 
gaan en in alles wat we doen de hoogst haalbare status van duurzaamheid nastreven. 
Onze slogan ‘Ons milieu is hout waard’ dekt die doelstelling: we willen met gerecycleerd 
hout meer doen dan enkel verbranding of storten vermijden. 

Peter Geldof, Zaakvoerder, Geldof



OrganisatieprOfiel

Geldof is al meer dan 20 jaar actief in de inzameling en recyclage van afvalhout. De organisatie 
beschikt daarvoor over twee gespecialiseerde firma’s: recyclagebedrijf Geldof P. NV en transport-
bedrijf Transbois NV. Tevens zorgen twee dochterfirma’s in Frankrijk en UK voor een uitbreiding van 
ons dienstenaanbod in deze landen.

ecOnOmische prestaties

In 2013 realiseerde Geldof een omzet van 5,8 miljoen euro. Die omzet is onder meer te danken 
aan het groeiende bewustzijn over het nut van recyclage. Politieke beslissingen kunnen de 
economische activiteiten van Geldof echter bedreigen: wijzigingen in het ‘groene’ energiebeleid, 
verbrandingsverboden, in- en uitvoerregelementering.

aanDacht vOOr milieu

Door houtafval in te zamelen en te recycleren levert Geldof een belangrijke bijdrage aan een beter 
milieu. Geldof neemt ook zijn voorbeeldfunctie op en neemt daarom tal van initiatieven om de 
milieu-impact van de activiteiten te beperken.

maatschappelijke rOl

Respect voor mens en veiligheid zijn belangrijke waarden voor Geldof. Daarom zorgt de organisatie 
ervoor dat de 16 vaste medewerkers in alle veiligheid aan de slag kunnen en de nodige kansen 
krijgen om zich verder te ontplooien.

Over het DuurzaamheiDsverslag

Dit duurzaamheidsverslag is het resultaat van een GRI-project in samenwerking met sectorfederatie 
FEBEM. Het document is opgesteld volgens het kernniveau van de GRI-4-richtlijn en is een weergave 
van alle thema’s die door de sector en zijn belanghebbenden als relevant worden beschouwd.

Bijlage 1: Verificatie van het duurzaamheidsverslag door drie belanghebbenden 

Bijlage 2: GRI-tabel
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twee firma’s gespecialiseerd 
in het transport en de 
recyclage van hout

Recyclagebedrijf Geldof P. NV is al meer dan 20 
jaar actief in de recyclage van alle soorten hout-
afval. Van paletten tot afbraakhout, Geldof P. vormt 
ze om tot een volwaardige grondstof: houtsnippers. 
Zo krijgt houtafval een nieuwe bestemming.
Transbois NV staat in voor de transportactiviteiten 
binnen de groep. Ze staat in voor de inzameling 
van het afvalhout en transporteert het naar de twee 
vestigingen van Geldof P. NV in België. De firma 
vervoert ook de gerecycleerde houtsnippers van 
Geldof P. naar klanten in België, Nederland, Frank-
rijk en andere Europese bestemmingen.

van inzameling van 
afvalhout tot de levering 
van gerecycleerd hout

Inzameling. Geldof zamelt afvalhout in van 
verpakkingen (paletten, kisten, kratten enz.), 
afbraakwerken, meubels, plaatmaterialen 
(spaanplaat, MDF, OSB enz.), productieresten uit 
de bouw-, industrie-, afval- en particulierensector. 
Het afvalhout wordt aangevoerd via wegtransport 
en scheepvaart, zowel via externe leveranciers als 
via de eigen transportfirma Transbois. Daarvoor 
beschikt Geldof over 200 groot-volumecontain-
ers, vrachtwagens uitgerust met laadkraan, drie 
vergunde houtopslagdepots enzovoort.

Recyclage. Geldof P. slaagt erin 99 % van alle 
ingezamelde houtafval te recycleren. Eerst zal 
een houtbreekinstallatie het afvalhout verkleinen, 
zuiveren, metaalvrij maken, zeven en transporteren. 

Aan de sorteerband sorteren arbeiders vervolgens 
manueel al het andere afval dat niet machinaal 
verwijderd kan worden. Het eindresultaat zijn 
houtsnippers, -spaanders en –stof. Die kunnen dienst 
doen als brandstof voor de productie van warmte, 
stoom of elektriciteit. Of als subsituut voor vers hout 
in de productie van diverse soorten houtproducten 
(spaanplaten), bodembedekkers, valdempend 
materiaal, grondmateriaal in looppistes en paarden-
paddocks, enzovoort.

Levering. Transbois vervoert het gerecycleerde 
hout zelf naar de klanten. Daarbij gaat de 
organisatie steeds op zoek naar de meest efficiënte 
en ecologische oplossing: per container, per 
grootvolume zelflosser of per schip, al naargelang 
de hoeveelheid en de toegankelijkheid van de 
losplaats.

 

missie

Geldof streeft in zijn dienstverlening steeds de 
hoogste kwaliteit na: van het inzamelen van het 
hout, over de productie van houtsnippers tot de 
levering aan klanten.

Om die missie waar te maken, rekent Geldof op 
de gemotiveerde inzet van zijn medewerkers en 
performante transport- en recyclagetechnieken. 
En continue aandacht voor klantentevredenheid, 
kostenefficiëntie en rendabiliteit van de activiteiten.
In alle activiteiten staan respect voor mens, milieu en 
veiligheid steeds centraal. Via wederzijds respect 
streeft Geldof naar een vlotte samenwerking, 
verantwoordelijkheidsgevoel en voldoening bij alle 
medewerkers. Bovendien hecht Geldof veel belang 
aan een duurzame, respectvolle relatie met alle 
stakeholders. 

Schakel tuSSen productie en 
hergebruik van afvalhout
 
De activiteiten van Geldof richten zich op het transport en de recyclage van houtafval om ze klaar 
te maken voor hergebruik als brandstof of als substituut voor vers hout in allerlei toepassingen. 
Om de kwaliteit te garanderen, beschikt de groep over twee gespecialiseerde firma’s en tal van 
attesten en certificaten.

OrganisatieprOfiel
08
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beStuurSStructuur
 
 
Geldof Investment BVBA, met vaste vertegenwoordiger Peter Geldof, is gedelegeerd bestuurder van de 
beide Geldof-bedrijven en is daarbij verantwoordelijk voor de economische, ecologische en maatschap-
pelijke impact van de activiteiten binnen de groep.

lidmaatschap van externe organisaties 

FEBEM is de federatie van bedrijven voor milieubeheer. 
De federatie vertegenwoordigt in België enerzijds de 
privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, 
sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en 
anderzijds de grondreinigingscentra. Ook bedrijven 
die energie maken uit biomassa-afval zijn lid. FEBEM 
vertegenwoordigt ongeveer 10.000 personeelsleden bij 
zo’n 200 bedrijven met een totale omzet van meer dan 2 
miljard euro.

www.febem-fege.be 

Vlaams
netwerk van
ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het 
vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen 
en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid 
en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

www.voka.be

 
BVDA is de Beroepsvereniging van Vlaamse De-
ponie-uitbaters en Afvalrecyclagebedrijven groepeert 
vooral West- en Oost-Vlaamse deponie-uitbaters, 
afvalrecyclagebedrijven, afvalverwerkingsbedrijven en een 
aantal aanverwante milieubedrijven (studiebureaus, labo’s, 
advocatenkantoren, …).

www.bvda.be 

 
B-leie is de vereniging van het bedrijventerrein 
Wevelgem-Zuid. Dit project wil de duurzame samenwerking 
tussen de bedrijven op het bedrijventerrein bevorderen.

www.bleie.be 

certificaten en erkenningen 

Recyclage-attest 
Klanten die hun afvalhout laten recycleren door Geldof 
krijgen daarvoor een recyclage-attest. Hierin verklaart Geldof 
het houtafval volledig te recycleren en nuttig toe te passen. 

 
Kwaliteitslabel OVAM 
Geldof beschikt als één van de weinigen over het 
OVAM-kwaliteitslabel voor het bewerken van houtafval 
voor kleinschalige houtverbrandingsinstallaties. Op heden 
ondersteunt OVAM dit label niet meer, hoewel Geldof 
duidelijk de nood aan dergelijk label ziet. 

 
Attest groene energie 
Geldof recycleert hout met 100 % groene energie: 
de verbruikte elektriciteit is van volledig hernieuwbare 
oorsprong. 

 
Operator VAL-I-PAC 
Geldof P. NV is een erkend operator van VAL-I-PAC, 
de organisatie bevoegd voor de invulling van de 
terugnameplicht van bedrijfsmatig verpakkingsafval. 

 
Ethisch en deontologisch charter FEBEM 
Als lid van sectorfederatie FEBEM ondertekende Geldof het 
ethisch en deontologisch charter: 
www.febem-fege.be/lidmaatschap 
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valorisatie afvalhout 
beperkt afvalberg
 
De kernactiviteit van Geldof bestaat uit de 
inzameling en recyclage van houtafval. Daardoor 
zorgt de organisatie ervoor dat afvalhout niet als 
afval gestort en verbrand wordt, maar een nieuw 
leven krijgt als secundaire grondstof.

recyclagehout beperkt vraag 
naar vers gekapt hout
 
Geldof P. NV produceert ook houtsnippers en 
–spaanders als vervangmiddel voor vers hout in de 
productie van diverse soorten houtproducten. De 
snippers worden bovendien gebruikt als bodem- 
bedekker, valdempend materiaal, grondmateriaal 
in pistes en paardenpaddocks enzovoort.

positieve bijdrage aan 
duurzame energie- 
opwekking
 
De houtsnipppers die Geldof P. NV produceert, 
worden gebruikt om energie te produceren in 
biomassacentrales. Op die manier helpt Geldof het 
gebruik van milieubelastende fossiele brandstoffen 
te beperken, en levert de organisatie een positieve 
bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.

milieubeleid bedreigt 
economische activiteiten
 
De toekomst van deze houtsnippers als brandstof voor 
energieproductie is echter hoogst onzeker. De afzet-
markt is sterk afhankelijk van politieke beslissingen, 
omdat heel wat vormen van alternatieve energie- 
opwekking draaien op overheidssteun. Als die 
steun wegvalt, daalt ook de vraag naar duurzame 
brandstoffen, zoals houtsnippers. Zo zorgde 
de politieke beslissing om de groenestroom- 
certificaten te verminderen of te schrappen ervoor 
dat verschillende biomassacentrales hun productie 
afbouwden en zelfs stopzetten omdat ze zonder de 
verkoop van die certificaten niet langer rendabel 
waren. Bovendien kan de beslissing om hout-
stromen verplicht naar bepaalde toepassingen te 
sturen, de marktwerking ontregelen. Dergelijke 
marktderegulering kan ook gebeuren door in- en 
uitvoerstromen te gaan sturen.

5,8 miljoen euro omzet
 
Geldof realiseerde in 2013 een omzet van 
5,8 miljoen euro. Daarvan nam Geldof P. NV 
5 miljoen euro voor zijn rekening, en Transbois 
NV 800.000 euro. In 2013 ontving Geldof geen 
financiële steun.

ecOnOmische
prestaties

12
groeiend milieubewuStzijn 
Stuwt activiteiten
 
Geldof is een financieel gezonde organisatie. Met 16 mensen personeel realiseerde de groep in 2013 
een omzet van 5,8 miljoen euro. Als recyclagebedrijf komt die omzet voort uit opportuniteiten ontstaan 
uit het groeiende bewustzijn van mensen om op te treden tegen de klimaatverandering. Al kunnen 
politieke beslissingen de toekomstige rendabiliteit van de activiteiten bedreigen.
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actief in belgië 
en de buurlanden
 
Geldof is actief in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste afzetmarkten 
zijn België, Nederland en Frankrijk, maar sporadisch gaat het gerecycleerde hout ook naar energie- en 
productiebedrijven in Scandinavië, Duitsland en Italië.
 
De organisatie heeft twee vestigingen in België, van waaruit alle activiteiten van Geldof worden 
gecoördineerd en uitgevoerd.

De organisatie heeft twee vestigingen in België, van waaruit alle activiteiten van Geldof worden 
gecoördineerd en uitgevoerd.

Vlamingstraat 8 
BE-8560 Wevelgem

Inzameling, recyclage van afvalhout, uitvoer van gerecy-
cleerde houtsnippers.

Pathoekeweg 212 
BE-8000 Brugge

Op- en overslag van afvalhout en gerecycleerde houtsnippers. 
Aan- en afvoer over eigen kade via zeevaart en binnenvaart.

Daarnaast heeft Geldof ook twee postbusvestigingen: één in Frankrijk en één in het Verenigd Koninkrijk. 
Op beide locaties zijn er geen fysieke activiteiten.

GELDOF BOIS SARL 
8, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
F-59000 Lille

GELDOF RECYCLING Ltd. 
Westwood House 
Annie Med Lane 
South Cave HU15 2HG
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99 % recyclage van alle in-
gezamelde afval
 
In 2013 zamelde Geldof 84.592.945 kg hout-
afval in. Daarvan recycleerde Geldof P. meer dan 
99 %. Tijdens de recyclage worden alle ferro- en 
non-ferrometalen (1,87 %) en inerte afvalstoffen zoals 
glas en steen (0,08 %) van het hout gescheiden en 
gerecycleerd. Slechts 0,35 % (299.460 kg) van de 
uitgesorteerde stoffen kan niet worden gerecycleerd 
en wordt als afval gestort.

productie van cO2-neutrale 
grondstoffen
 
De recyclagehoutsnippers van Geldof P. zijn een 
hernieuwbare grond- of brandstof en worden als 
CO2-neutraal beschouwd. Daardoor vormen ze 
voor klanten een duurzaam alternatief voor energie- 
intensieve vershoutsnippers (boskap, uitvoer, 
transport, reiniging enz.) en fossiele brandstoffen 
(ontginning, raffinage, reiniging, transport enz.).

efficiënt energieverbruik 
beperkt emissie van 
broeikasgassen
 
Het energieverbruik van Geldof heeft een 
rechtstreekse en onrechtstreekse impact op het 
milieu. Zo is er de impact die gekoppeld is aan 
de ontginning of productie en het transport van 
de verschillende brandstoffen die Geldof gebruikt: 
elektriciteit, gas, diesel en rode diesel. Daarnaast 
zijn er ook de broeikasgassen die vrijkomen bij het 
gebruik van die brandstoffen. Om die impact te 
beperken, maakt Geldof gebruik van verschillende 
energie-efficiënte technieken. Zo zijn de wielladers 
op de site uitgerust met Tier-4-motoren om het verbruik 
van rode diesel te beperken. Alle vrachtwagens zijn 
uitgerust met Euro-5-motoren om het dieselverbruik 
binnen de perken te houden. Daarnaast zijn er ook 
softstarters, frequentiesturing en vliegwielen om het 
energieverbruik van het machinepark van Geldof tot 
een minimum te beperken.

aanDacht 
vOOr milieu

16
Energieverbruik 2013 Totaalverbruik Verbruik/ton ingezameld houtafval

Elektriciteit 895.573 KWh 10,84 KWh/ton

Diesel 131.626 liter 1,59 liter/ton

Rode diesel 93.586 liter 1,13 liter/ton

rechtStreekS en onrechtStreekS 
bijdragen aan minder 
milieuhinder
 
De activiteiten van Geldof hebben van nature een duurzame impact. Door houtafval in te zamelen 
en te recycleren, draagt de organisatie bij aan een beter milieu. Bovendien levert de groep via haar 
eindproducten indirect een positieve bijdrage aan meer duurzaamheid. En daar stopt het niet. Geldof 
is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en neemt daarom tal van initiatieven om de milieu-impact 
van zijn activiteiten te beperken en zijn kennis en ervaring tijdens infoavonden met andere bedrijven 
te delen.
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reiniging van afvalwater
 
Geldof vangt het regen- en afvalwater op de sites 
zo veel mogelijk op, via bezinkputten, afvoerputten, 
collectoren en buizen. Alle opslagplaatsen 
zijn vloeistofdicht, waardoor alle water wordt 
opgevangen en niet kan doordringen in de onder-
grond. Het water dat van de bezinkputten naar de 
openbare riolering wordt afgevoerd, wordt eerst 
van alle koolwaterstoffen (kws) ontdaan via een 
kws-afscheider.

Waterverbruik beperkt 
stofhinder
 
In 2013 verbruikte Geldof 2.483 m³ leiding-
water. Ongeveer 95 % van dat water wordt 
gebruikt in watergordijnen, waterverneveling en 
schuimproductie om te voorkomen dat het stof van 
de houtsnipperproductie naar de omgeving kan 
ontsnappen. De rest van het water wordt gebruikt 
voor de reiniging van de voertuigen en het sanitair 
op de sites.

strijd tegen stofemissies
 
Geldof gebruikt niet alleen water in de strijd tegen het 
houtstof. Zo zijn er verschillende structuren opgezet 
om de omgeving te vrijwaren van enige stofhinder: 
overkapte voorbreker, volledige vaste breeklijn in 
afgesloten hal, afgesloten interne transportsystemen, 
complete stofafzuiging op installaties, volledig 
ommuurde opslagkoer, stofkeernetten op keermuur, 
snelrolpoort aan toegang, veeg-zuigmachine, 
strikte instructies naar alle operatoren en chauffeurs 
enzovoort.

inkapseling machines 
voorkomt geluidsoverlast
 
Om de geluidshinder van de twee sites naar de 
omgeving te beperken, heeft Geldof alle machines 
ondergebracht in afgesloten productiehallen op een 
langs alle zijden afgesloten koer. Daardoor wordt 
alle geluid ingekapseld.

regelmatig overleg met Ovam
 
De weinige afvalstromen die de organisatie 
genereert, worden optimaal beheerd om de impact 
op de gemeenschap zo laag mogelijk te houden. 
Hierover heeft de groep regelmatig overleg met de 
bevoegde overheid, OVAM.

geen enkele klacht blijft 
onbeantwoord
 
Ondanks alle maatregelen die Geldof neemt, blijft 
de organisatie niet blind voor mogelijke hinder. 
De groep staat dan ook open voor eventuele 
klachten over hinder. Klachten die binnenkomen 
via e-mail of telefoon worden meteen opgenomen. 
De organisatie zal steeds trachten om in onderling 
overleg een oplossing te vinden.

In 2013 ontving Geldof één klacht, over de stof-
hinder tijdens het laden van een binnenschip op de 
openbare kade aan de Leie in Wevelgem. Deze 
hinder werd bij volgende beladingen vermeden 
door een andere laadprocedure, bevochtiging 
en specifieke instructies aan alle operatoren en 
chauffeurs.

99 % 
van alle ingezamelde 
hout wordt gerecycleerd 

342.269 km 
voor afhalen en 
leveren hout 

6.858 uren 
voor intern transport
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16 vaste medewerkers
 
De twee Geldof-bedrijven hebben samen 16 
medewerkers in vaste loondienst. Om tijdelijke 
pieken op te vangen, schakelen beide firma’s soms 
ook interimkrachten in, aan dezelfde voorwaarden 
als de vaste werknemers. Deze tijdelijke werkkrachten 
krijgen de kans op een vast contract als ze voldoen 
aan de kwaliteitsvoorwaarden van de organisatie.
Elke nieuwe werknemer ontvangt bij de start 
een onthaalbrochure. Daarin vindt hij of zij alle 
belangrijke aandachtspunten (veiligheid, kwaliteit, 
properheid en andere, algemene aandachtspunten) 
voor de volledige organisatie en specifiek voor zijn 
of haar specifieke werkpost. Deze aandachtspunten 
worden jaarlijks samen en individueel geëvalueerd.

81 % arbeiders / 19 % bedienden
12,5 % vrouwen / 87.5 % mannen
Bijna 70 % van de werknemers bij Geldof
is tussen 36 en 50 jaar oud.

gezondheid en veiligheid
 
Veiligheid krijgt veel aandacht bij Geldof. De 
medewerkers worden regelmatig gewezen op de 
algemene en specifieke gevaren van de activiteiten, 
onder meer via toolboxfiches waarin de specifieke, 
sectorgerelateerde veiligheidsproblematiek wordt 
aangehaald. 

Bij indiensttreding krijgen alle medewerkers een 
welkomstbrochure met daarin een duidelijke focus 
op de veiligheidsmaatregelen die op de sites 

gelden. Er worden ook de nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. 
Bovendien wordt er nauw toegezien op naleving 
van het gebruiksreglement van de verschillende 
machines via werkpostfiches.

Door de niet-aflatende aandacht voor veiligheid 
blijven arbeidsongevallen tot een minimum beperkt. 
Ondanks die inspanningen was er in 2013 een 
ernstig arbeidsongeval (hielbreuk) dat leidde tot 
langdurige werkonbekwaamheid. De arbeider kan 
zijn functie niet langer uitvoeren en heeft ondertus-
sen de organisatie verlaten.

Opvolging, opleiding 
en onderwijs
 
Geldof heeft een vast overleg met alle medewerkers. 
Zo zit de organisatie minstens één keer per jaar met 
alle medewerkers rond de tafel, voor een individueel 
evaluatiegesprek. Voor operationele medewerkers 
gebeurt dit zelfs meermaals per jaar, en voor de 
commerciële medewerker is er elke maand een 
opvolgingsgesprek.

Alle medewerkers krijgen ook de nodige 
opleidingen. Zo ziet Geldof erop toe dat alle 
medewerkers de noodzakelijke opleidingen 
over wetgeving volgen. Bovendien volgen alle 
chauffeurs en operationele bedienden elk jaar hun 
verplichte zeven uur opleiding. In 2013 volgde de 
commerciële medewerker ook de FEBEM-opleiding 
tot initiatie in de sector.

maatschappelijke 
rOl

20
reSpect voor menS 
en veiligheid
 
Geldof is zich bewust van zijn maatschappelijke rol als werkgever. Daarom hecht de organisatie 
veel belang aan veiligheid, wederzijds respect, opleiding en opvolging, zodat alle medewerkers de 
kansen krijgen om zich te ontplooien en zich gemotiveerd voelen om mee te werken aan de duurzame 
kwaliteit van onze activiteiten.
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Geldof nam in 2013 deel aan het GRI-project onder leiding van de Federatie van Bedrijven voor 
Milieubeheer (FEBEM). Dit door het ESF1 ondersteunde project had als doelstelling op sectorniveau een 
MVO Paspoort op te maken en bestond uit 2 fasen: thema’s (en indicatoren) bepalen die de significante 
impacten van bedrijven weergeven in het kader van duurzaamheid (fase 1 van het project) en een 
instrument bieden aan de FEBEM-leden om hun Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in de praktijk 
te zetten en hierover te communiceren via een GRI duurzaamheidverslag (fase 2 van het project). Dit 
rapport is daarvan het resultaat en is opgesteld volgens het kernniveau van de GRI-4-richtlijn.

materialiteit
 
De materiële thema’s (fase 1 van het project) werden als volgt bepaald.
Een deskstudie gaf een eerste overzicht van de relevante MVO-thema’s en de wijdere context waarin de sec-
tor opereert. De studie baseerde zich daarbij op binnen- en buitenlandse publicaties en sectorinitiatieven, 
en het beleid van voortrekkers binnen de sector.

Een Sector Werkgroep werkte verder op deze informatie en identificeerden de belangrijkste GRI thema’s. 
De werkgroep bestond uit MVO voortrekkers binnen de sector (waaronder Geldof) en FEBEM. Verschillende 
profielen en expertise waren vertegenwoordigd: milieu, communicatie, sociaal, economisch... 

Vervolgens werd een externe groep stakeholders geraadpleegd bestaande uit een vertegenwoordiger 
van Essenscia, Bond Beter Leefmilieu, Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid), ACV, 
Coberec, OVAM, Agoria en VVSG. Deze stakeholders kenden een score toe aan de GRI-thema’s. Daarnaast 
werd besproken welke informatiestakeholders verwachten (quantitatieve meeteenheid of kwalitatief).

Uiteindelijk werden 15 thema’s gevalideerd door de stakeholders. Daarnaast werd heel wat nuttige 
informatie verkregen omtrent de invulling van de indicatoren en het soort informatie waar stakeholders 
belang aan hechten.Volgende 15 materiële thema’s worden doorheen dit rapport besproken.

Categorie Economisch Milieu
Aspecten • Economische prestaties • Materialen en afvalbeheer 

• Energie 
• Waterhuishouding 
• Emissies* 
• Produkten en diensten 
• Transport 
• Milieubeoordeling leverancier 
• Behandeling milieuklachten

Categorie Sociaal
Subcategorie Arbeidsomstandigheden 

en volwaardig werk
Mensenrechten Maatschappij Produkt- 

verantwoordelijkheid

Aspecten • Werkgelegenheid

• Gezondheid en 
   veiligheid

• Opleiding en 
   onderwijs

• Diversiteit en 
   gelijke kansen

• Beoordeling sociale 
   praktijken leverancier

• Lokale Gemeenschap

* Emissies is het enige materiële thema dat extern geldt. Alle andere weerhouden thema’s gelden intern.

Over het 
DuurzaamheiDs 
verslag

22
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Betrokken belanghebbenden
 
Geldof engageert zich om bij elke gelegenheid zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover hen 
toe te lichten. Het gaat daarbij in de eerste plaats om volgende groepen: eigenaars, personeel, klanten, 
leveranciers, omwonenden, de industriezones waar de vestigingen gevestigd zijn, bedrijvenvereniging 
Bleie, gemeente Wevelgem, Stad Brugge, de milieu-inspectie en OVAM.

Momenteel is er nog geen gestructureerd overleg met deze belanghebbenden.Conform de GRI-4-richtlijn 
werd dit verslag wel al voorgelegd aan een panel van drie externe stakeholders. Hun bevindingen zijn 
terug te vinden in bijlage 1.

Bijlage 1: verificatie van het duurzaamheidsverslag
door drie belanghebbenden

Dit verslag werd ter verificatie conform de GRI-richtlijn voorgelegd aan een panel van drie externe 
stakeholders (hierna ‘het panel’). Deze werden geselecteerd op basis van hun kennis van de sector 
enerzijds en van duurzaamheid anderzijds.
Het zijn:
Saskia Walraedt, senior advisor sustainable products and processes, essenscia
Fredrik Snoeck, Beleidsmedewerker milieu - Dienst Onderneming, ACV
Jorn Verbeeck, Programme Manager - Vlaams Materialenprogramma, OVAM

Het panel ontving het duurzaamheidverslag met de vraag een oordeel te geven over twee belangrijke 
GRI-criteria: materialeit en stakeholderbetrokkenheid. Daarnaast had het panel ook de mogelijkheid vrije 
feedback te geven.

Het panel reageerde positief op dit eerste duurzaamheidverslag. De verklaring van de CEO en de quote 
aan het begin van het verslag schetsen meteen een duidelijk beeld van de activiteiten van het bedrijf en de 
ambities van het bedrijf. Algemeen geeft het rapport een goed inzicht in de activiteiten van Geldof en de 
economische, ecologische en sociale impact van het bedrijf in 2013. Het panel geeft aan dat de evolutie 
van deze indicatoren over de afgelopen jaren een nog degelijker inzicht zou geven in de prestaties. En 
ook het formuleren van doelstellingen is een belangrijke volgende stap.

Meer cijfermatige informatie over de economische prestaties, de milieu-indicatoren en de sociale aspecten 
zou interessant zijn geweest. Bijvoorbeeld het aantal uren opleiding en vorming, retentie van werknemers, 
arbeidsongevallen, alsook een opsplitsing van de afvalfractie die wordt omgevormd in materialen en de 
fractie die gebruikt wordt voor energetische doelen.

Gezien de lezersdoelgroep breed getrokken wordt van klanten, over buurtbewoners, tot andere belang-
hebbenden, zou het goed zijn om naast de output ook nog wat weer inzicht te geven over mogelijke 
outcomes: waartoe hebben de substituten geleid, wat zijn hedendaagse nuttige maatschappelijke toe-
passingen, enzvoort?

Daarnaast zou het panel ook meer informatie willen terugvinden over de sectorale context en uitdagingen 
op vlak van duurzaamheid, over de milieu-impact en de arbeidsomstandigheden stroomopwaarts en –af-
waarts in de keten, de economische en financiële informatie van de organisatie en ook de participatie en 
betrokkenheid van de werknemers.

Wat het geheel nog sterker zou maken is de doorrekening of alle duurzaamheidsmaatregelen uiteindeli-
jk ook kostenbesparend werken op korte en lange termijn, zodat ook collega’s worden aangespoord 
om noodzakelijke investeringen te doen. Eventueel kan Geldof ook communiceren over de innovaties, 
maatschappelijke evoluties of aanpassingen in de regelgeving die de houtverwerkingssector nog verder 
zouden kunnen verduurzamen.

Het panel erkent dat relevante stakeholders werden geraadpleegd bij het identificeren van de 
duurzaamheidthema’s via het MVO-paspoort op sectorniveau. Het panel gaf aan dat een structureel 
stakeholderbeleid een volgende stap is voor Geldof.

CONCLuSIE VAN hEt PANEL IS DAt DIt EERStE DuuRzAAMhEIDSVERSLAG 
EN GOED OVERzICht BIEDt VAN DE ACtIVItEItEN VAN hEt BEDRIjF EN 
DE MANIER WAAROP DuuRzAAMhEID VANDAAG AL IN DE BEDRIjFS- 
FILOSOFIE EN -PROCESSEN WORDt MEEGENOMEN.
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Bijlage 2: gri-tabel

STANDAARD INDICATOREN
INDICATOR OMSCHRIJVING PAGINA TOELICHTING
Strategie en Analyse
G4-1 Verklaring van de leidinggevende over het belang van duurzaamheid voor de organisatie en/of strategie hiervoor. Pg. 4

Organisatieprofiel
G4-3 Naam van de organisatie Pg. 9

G4-4 Voorstelling van de producten en/of diensten Pg. 9

G4-5 Locatie van het (hoofdkantoor) Pg. 15

G4-6 Land waar de organisatie actief is (en aantal indien meerdere) Pg. 15

G4-7 Eigendomstructuur en rechtsvorm Pg. 9, 10,  11

G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden). Pg. 15

G4-9 Omvang van de organisatie (bijv. aantal werknemers, totale omzet, aantal verwerkte producten of geleverde diensten,...) Pg. 13, 17, 21

G4-10 Verdere informatie over werknemers: type contract (vast, interim, zelfstandigen...), geslacht Pg. 21

G4-11  % van de werknemers die onder een CAO vallen / Geen van de werknemers valt onder een CAO

G4-12 Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is (voor de belangrijkste producten of diensten) Pg. 9

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom / Er waren geen significante veranderingen tijdens de verslagperiode

G4-14 Beschrijving toepassing 'voorzorgprincipe' Pg. 3

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft Pg. 10, 11

G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar de organisatie lid van is Pg. 10, 11

Identificatie van materiële MVO thema’s en afbakening
G4-17 Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat de organisatie en worden ze allemaal meegenomen in het 

verslag?)
Pg. 23, 24

G4-18 Beschrijving tot stand komen van rapport (identificatie van materiële MVO thema's) Pg. 23, 24

G4-19 Overzicht materiële duurzaamheidthema's Pg. 23, 24

G4-20 Overzicht van materiële duurzaamheidthema's die intern (binnen de organisatie) gelden Pg. 23, 24

G4-21 Overzicht van materiële duurzaamheidthema's die extern (buiten de organisatie) gelden Pg. 23, 24

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusies of over-
names, verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en veranderingen met betrekking tot de aard van de 
activiteiten of de meetmethoden).

/ Dit verslag is de eerste publicatie van een duurzaamheidsverslag door Geldof

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmeth-
oden die voor het verslag zijn toegepast

/ Dit verslag is de eerste publicatie van een duurzaamheidsverslag door Geldof

Overleg met belanghebbenden
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken (overheid, werknemers, klanten, lokale gemeen-

schap, ...)
Pg. 23

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Pg. 23

G4-26 Beschrijving aanpak stakeholderdialoog (frequentie, vorm, reden,...) / Er is nog geen structureel overleg met de belanghebbenden

G4-27 Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen van stakeholders en hoe ging de organisatie hiermee om? Pg. 25

Verslagprofiel
G4-28 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Pg. 4, 23

G4-29 Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing).

G4-30 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) Pg. 4

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. Pg. 30

G4-32 Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie (indien van toepassing) Pg. 24 Er is nog geen verificatiebeleid uitgestippeld voor het duurzaamheidsverslag

G4-33 Beleid rond externe verificatie /
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Beheerstructuur
G4-34 Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie. Geef aan welke verantwoordelijk zijn voor economische, milieu 

en sociale impacten van de organisatie.
Pg. 10, 11

Ethiek en integriteit
G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags)normen, principes van de organisatie Pg. 9

SPECIFIEKE INDICATOREN
ECONOMISCH
G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd Pg. 13, 14, 15

G4-EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaat-
verandering

Pg. 13

G4-EC4 Significante financiële steun van een overheid Pg. 14, 15

MILIEu
G4-EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume Pg. 17, 18, 19

G4-EN2 Percentage van gebruikte materialen die gerecycleerd zijn Pg. 17, 18, 19

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie Pg. 17

G4-EN5 Energie-intensiteit Pg. 17

G4-EN6 Vermindering in energieverbruik Pg. 17, 18, 19

G4-EN7 Vermindering in energieverbuik van produkten en diensten Pg. 9, 13, 17

G4-EN8 Totale wateronttrekking per bron Pg. 18

G4-EN15 Directe emissie van broeikasgassen naar gewicht (scope 1) Pg. 17

G4-EN16 Indirecte (energie) emissie van broeikasgassen (scope 2) 153 kg CO2/MWHe

G4-EN18 Intensiteit uitstoot broeikasgassen

G4-EN19 Vermindering van emissies van broeikasgassen Pg. 17, 18, 19

G4-EN21 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht (fijn stof en geluid) Pg. 18

G4-EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming Pg. 18

G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Pg. 17

G4-EN27 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie Pg. 17

G4-EN30 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor 
de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

Pg. 17, 18, 19

G4-EN32 Percentage van nieuwe leveranciers die doorgelicht worden via milieucriteria / De leveranciers worden niet geëvalueerd op basis van milieucriteria

G4-EN34 Aantal via formele kanalen ingediende en behandelde klachten inzake milieuimpacten Pg. 18

SOCIAAL
G4-LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Pg. 21

G4-LA2 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers, per grootschalige activiteit Pg. 21

G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per region en geslacht Pg. 21

G4-LA7 Werknemers blootgesteld aan hoog veiligheidheidsrisico of beroepsziekte Pg. 21

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie Pg. 21

G4-LA10 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garan-
deren en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Pg. 21

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling Pg. 21

G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het 
behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

Pg. 21

G4-LA14 Percentage nieuwe leveranciers die via criteria inzake arbeidsomstandigheden worden doorgelicht / Op dit moment doet Geldof geen bevraging naar arbeidsomstandigheden

GA-SO1 Percentage van operaties waar lokale impactstudies en ontwikkelingsprogramma’s worden uitgevoerd Pg. 18



Inzameling en recyclage van afvalhout

De Geldof-groep is actief in de recyclage van houtafval. Het doel is houtafval een nieuw leven 
te geven via gemotiveerde medewerkers, performante technieken en respect voor mens, milieu 
en veiligheid. De groep streeft daarbij steeds de hoogste kwaliteit na: tijdens de inzameling 

van het houtafval, de productie van de houtsnippers en de levering aan klanten.

Voor vragen over het duurzaamheidsverslag 2013? 
Contacteer Peter Geldof via info@geldof-recycling.be

Contact

Vlamingstraat 8  -  BE-8560 Wevelgem 
T +32 56 41 02 60  -  F +32 56 41 93 96

Pathoekeweg 212  -  BE-8000 Brugge 
T +32 56 41 02 60  -  F +32 56 41 93 96

info@geldof-recycling.be  -  www.geldof-recycling.be


